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Zpravodaj
3 Kè

Èasopis pro obèany Nechanic, Starých Nechanic, Komárova, Lubna, Neroova, Sobìtue, Suché a Tùnì

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu opět seznámit
s důležitými událostmi, které město
Nechanice plánuje uskutečnit v nejbližším období.
Zastupitelé města na pracovní poradě rozhodli, že podpoří rekonstrukci budovy ZŠ Masarykovy (Školská
čp. 333). Na tuto rekonstrukci byla
podána žádost o dotaci na Státním
fondu životního prostředí (SFŽP) v loňském roce. V měsíci březnu byla naše žádost schválena, i když k dnešnímu dni bohužel nemáme stále žádnou
oficiální informaci. Zastupitelé rozhodli o vypsání výběrového řízení na zhotovitele této akce. V případě, že výběrové řízení proběhne bez odkladů,
doufáme, že stavební práce začnou již
v měsících školních prázdnin. V této
době by bylo vhodné provést výměnu
oken a dveří, aby výuka našich žáků
byla co nejméně narušena. Dále bude provedeno zateplení objektu (zdi,
podlaha půdy), nová fasáda, nová ležatá kanalizace, odvlhčení suterénních
prostor a v neposlední řadě instalace
tepelných čerpadel nad školní jídelnou. Montáž tepelných čerpadel byla
podmínkou pro získání dotace v této
konkrétní výzvě SFŽP. Práce by měly pokračovat až do podzimu letošního roku a dokončeny by měly být
v následujícím roce 2013.
Pro informaci uvádím, že dotace
bude činit max. 11.681 tis. Kč. Na
vlastní stavební práce připadá částka
více jak 11 mil. Kč, zbývající finance
jsou na projektovou dokumentaci,
energetický audit, technický dozor investora a na autorský dozor. Kolik bude činit spolufinancování ze strany
města, v současné době není jasné.
Částku budeme vědět až po ukončení
výběrového řízení, které předpokládáme ke konci měsíce května či počátkem měsíce června. Věříme, že rekon-

strukce významné nechanické budovy
proběhne úspěšně.
V současné době také probíhají
jednání ohledně zajištění financí na
výstavbu víceúčelového sportovního
areálu (hřiště u stavebnin). Jak jsem
již psal v minulosti, bude v tomto prostoru zhotoveno nové travnaté fotbalové hřiště, malé víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, dětské hřiště
a zejména výstavba budovy se zázemím pro návštěvníky areálu (šatny,
sociální zařízení, klubovna, atd.). V případě úspěšných jednání a trošky štěstí bude město Nechanice podávat žádost o dotaci na jaře letošního roku
s tím, že vlastní stavební práce by
měly začít ještě v letošním roce a dokončení se plánuje v roce následujícím. Kromě sportovního a rekreačního využití se předpokládá, že areál
budou využívat i žáci naší základní
školy v rámci hodin tělesné výchovy
a zájmových kroužků.
Abych neinformoval čtenáře jen
o událostech spojených s Nechanicemi, uvedu nyní i důležité zprávy ze
života našich místních částí.
Jistě všichni víte, že nejmenší místní částí je Nerošov. Zde je největším
problémem nevyhovující stav obecního domku, což znamená, že místní obyvatelé nemají žádné společné prostory
ke vzájemnému setkávání. Schválený
prodej této nemovitosti se bohužel doposud nepodařilo zrealizovat. Bude na
zastupitelích, aby společně rozhodli
o dalším postupu a vytvořili důstojné
zázemí pro obyvatele Nerošova. Je jasné, že se bude jednat o kompromis
mezi požadavkem ze strany obyvatel
a finančními možnostmi města.
V měsíci březnu započaly stavební práce na výstavbě infrastruktury

v lokalitě u bytovek ve Starých Nechanicích. Hned v začátku se vyskytly problémy s deš]ovou kanalizací tří
bytových jednotek v této lokalitě. V současné době probíhají jednání se zástupci Stavebního bytového družstva
(SBD) HK. Bude se hledat vyhovující
řešení jak pro město, tak i pro vlastníky (či členy družstva) bytových jednotek a zároveň vhodné i pro vlastníky pozemků. Na konci řešení by měla
být provozuschopná deš]ová kanalizace, kterou převezme do majetku a správy město Nechanice. Tato situace dokládá tvrzení praktiků stavařů, že projekt
je jedna věc a skutečnost v zemi věc
druhá. Snad již žádné větší problémy v této lokalitě nebudou a nedojde
tak k navyšování financí. Ty jsou již
ostatně hodně vysoké z důvodu stanovisek vlastníků jednotlivých sítí při vydání územního rozhodnutí a jednotlivých stavebních povolení.
Vážení občané, jistě jste si všimli, že v zimních měsících proběhly
a i v současné době probíhají revitalizace vzrostlých dřevin v Nerošově
u pomníku a v Nechanicích zejména
u kostela, ale i na dalších místech. Většina ořezaných větví byla ekologicky
zlikvidována štěpkováním. Práce byly
prováděny svépomocí našimi zaměstnanci. Těší mě, že na setkání starostů jsem vyslechl od kolegů pochvalu
na odbornou kvalitu práce a byl jsem
požádán o kontakt na odbornou firmu, která tyto prořezy prováděla. Je
vidět, že většinu prořezů či revitalizaci dřevin jsme do budoucna schopni
provést svépomocí.
Vážení občané, před blížícím se největším svátkem křes]anů Vám přeji pohodové a klidné dny, radostné prožití
těchto velikonočních svátků a hodně
sil do slunečných jarních měsíců.
Jiří Pechar
starosta města

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů
s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás tímto seznámil s informací, která
byla zaslána MěÚ Nechanice dne 15. 2. 2012 paní Mgr. Monikou Nedelkovou - finančním arbitrem ve věci možnosti
řešení sporů s finančními institucemi cestou státem zřízeného finančního arbitra.
Podle zákona o finančním arbitrovi v platném znění je
finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi:

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních
služeb při poskytování platebních služeb (např. spor zákazníka s bankou o správnosti zaúčtování platby nebo
spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty
neoprávněnou osobou),
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických
peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz (např. spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy),
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c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských
úvěrů (např. spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od
úvěrové smlouvy a podobně),
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze
standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažbují
peněžní prostředky od veřejnosti (např. spor zákazníka
s touto společností o správnosti účtovaných poplatků).
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh
zákazníka, služba arbitra je bezplatná a jeho hlavním
posláním a důvodem je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi mimosoudní cestou.
KONTAKT NA FINANČNÍHO ARBITRA:
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu,
sídlo: Praha 1, Legerova čp. 1581/69, 110 00
tel: 257042094,
fax: 257042089,
email: arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka: http: /www.financniarbitr.cz
facebook: https: /www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x
paní Mgr. Monika Nedelková — finanční arbitr
úřední hodiny: PO—PÁ 8.30—15.30 hodin
Jiří Pechar
starosta

SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
dne 21. dubna 2012
Sběr bude proveden v těchto obcích v následném
časovém rozpětí:
Nerošov

u obecního domku

8.00 — 8.15 hod.

Suchá

u kostela

8.20 — 8.45 hod.

Tůně

u obchodu

8.50 — 9.05 hod.

Sobětuš

u bývalé školy

9.15 — 9.30 hod.

Lubno

u obchodu

9.45 — 10.15 hod.

Staré Nechanice u pekárny

11.15 — 11.50 hod.

Nechanice

sběrna u koupaliště 9.00 — 11.30 hod.

Odpad předávají občané osobně.
V případě, že se odpad nepředá osobně,
nebude odebrán.
Sbírané druhy odpadů jsou uvedeny v příloze.
Sběr provede společnost
Pernt — ORO, s.r.o. Chlumec n. C.,
tel.: 495 485 990

Sbírané druhy nebezpečných odpadů

Vydávání
občanských průkazů

Z provozu automobilů:

S novou legislativou, která nabyla platnosti v lednu tohoto roku, zajiš]uje Magistrát města Hradec Králové vyhotovení nových občanských průkazů nejen pro obyvatele Hradce Králové, ale i pro obyvatele okolních obcí, kde
tuto činnost do konce roku 2011 zastávaly tamní matriční
úřady. Tato změna přináší tedy větší počet žadatelů o doklady a také delší čekací doby. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření úředních hodin v úterý a ve čtvrtek do 14.00 hodin.
Doporučuje se využití rezervačního elektronického systému. O nový občanský průkaz lze požádat 60 dnů před skončením platnosti toho stávajícího.
Kontaktní adresa:
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pravé křídlo budovy - zvýšené přízemí
č. tel. 495 707 111
Romana Prášilová

autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny,
brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích
směsí, čistících prostředků, zaolejované hadry apod.

Fotochemikálie:
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.

Kosmetika:
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na
vlasy, krémů, sprejů apod.

Tuky a oleje:
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek, apod.

Světelné a jiné zdroje podléhající
režimu zpětného odběru:
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie),
akumulátory apod.

Domácí elektrospotřebiče podléhající
režimu zpětného odběru:

PRODÁM GARÁŽ
v Nechanicích u cihelny.

Cena dohodou.
Informace: 608 229 257

televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče

Obaly se zbytky nebezpečných látek
nebo jimi znečištěné
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin,
louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících
a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích
a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
nosti, dalších 41 postoupilo k věcnému hodnocení (externí hodnotitelé)

Srdečně Vás zveme na volbu

MISS PANENKA
ZŠ A MŠ NECHANICE,

! z věcného hodnocení bylo vyřazeno 9 žádostí, zbývajících
32 žádostí postoupilo k hodnocení výběrovou komisí
! výběrová komise projednává žádosti, které dosáhnou
100 bodů maximálně a 65 bodů minimálně

která proběhne ve čtvrtek dne 29. 3. 2012
v zasedací místnosti Městského úřadu v Nechanicích
od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Můžete přijít, kdy chcete,
a pomůžete nám vybrat „nejkrásnější“ panenku.

! váš projekt získal 75,5 bodů (nejlepší projekt získal
91 bodů) a byl projednáván na pořadovém čísle 19
(z 32 projednávaných)
! vzhledem k přesahu požadovaných finančních prostředků komise rozhodla projednávat projekty jen nad 70 bodů (a navýšit alokaci tak, aby mohly být podpořeny všechny projekty, které dosáhly 75 a více bodů), ostatní do
výše 75 bodů navrhla do zásobníku projektů

(akce ve spolupráci s UNICEFEM
a Českým rozhlasem Hradec Králové, hlavní sponzor RWE)

Školní ples

! celkem bylo podpořeno 19 projektů, z toho Váš projekt
byl podpořen jako 16. v pořadí z 19

Po krásném jarním dni 17. března jsme se večer sešli
na Společenském plese, který již tradičně pořádalo SRPDŠ
společně se základní školou. Již podruhé vystoupila v Nechanicích kapela „Levou rukou band“, které se podařilo
opět vytvořit příjemnou atmosféru.
Ples úspěšně odstartovali naši nejmenší tanečníci a tanečnice, kteří navštěvují ZUŠ, a v průběhu večera jsme
zhlédli i krásnou ukázku latinskoamerických tanců.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem obětavým rodičům i učitelům, kteří věnovali čas přípravě a organizaci
plesu. Velký dík patří také sponzorům za ceny věnované do
tomboly. Za podporu děkuji všem, kteří se plesu zúčastnili, i těm, kteří přispěli zakoupením vstupenky. Získané finanční prostředky budou použity na podporu aktivit našich
žáků, např. na zakoupení odměn při vyhodnocení soutěží.
Těšíme se na setkání s Vámi i v příštím roce!
Jaroslava Pavlů
ředitelka školy

Všichni, kteří se touto problematikou zabývají, vědí, že
není úplně snadné dosáhnout kladného výsledku a následně splnit i všechny náročné a přísně kontrolované požadavky v průběhu realizace projektu.
V současné době probíhá ve škole zároveň projekt EU
peníze školám v celkové výši 1 572 215,- Kč, který zahrnuje:
! individualizaci výuky (např. dělení žáků na skupiny v početných třídách a při výuce volitelných předmětů)
! inovaci a zkvalitnění výuky (učitelé mají povinnost zpracovat 444 výukových materiálů v digitální podobě a zajistit jejich pilotáž)
! další vzdělávání pedagogických pracovníků
! prevenci rizikového chování žáků
Díky těmto prostředkům mohou naši žáci využívat od
září 2011 nové ICT vybavení na obou stupních školy.

Vážení čtenáři,
rádi bychom reagovali na část článku v minulém čísle
Zpravodaje, která se týkala našeho projektu Technický labyrint. Žádost byla zpracována v minulém roce v květnu
pětičlenným pracovním týmem a schválena podle pravidel
EU a MŠMT. Částka osobních nákladů byla povýšena až
na základě konzultace a doporučení vyhlašovatele. Jak ve
skutečnosti bude projekt realizován, kolik se na něm bude
podílet lidí, kolik bude odpracováno a proplaceno hodin,
vyplyne z potřeb následujících tří let.
Pro upřesnění přikládáme informaci, kterou jsme na
požádání obdrželi z Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje od paní vedoucí oddělení evropských grantů:
Do 1. výzvy v rámci globálního grantu oblasti podpory 1.1
Vám sděluji, že:
! celkem bylo během výzvy předloženo 42 žádostí o finanční podporu za celkem 199 987 827,00 Kč (přičemž alokace na výzvu byla 65 000 000,- Kč)
! 1 žádost byla vyřazena pro nesplnění kritéria přijatel-

kolektiv realizátorů grantů
ZŠ a MŠ Nechanice

Vážení čtenáři,
poprvé za více jak pět let, co jsem ve funkci starosty města, využívám možnosti reagovat na zveřejňovaný příspěvek,
a to od „kolektivu realizátorů grantů ZŠ a MŠ Nechanice“.
Děkuji „kolektivu“ za vysvětlení problematiky grantů
a dotací týkající se naší školy. Nic to však nemění na faktu, že názor můj i „kolektivu vedení města“ je odlišný v možnosti využití finančních prostředků v projektu „Technický
labyrint“. Domníváme se, že větší polovina financí měla
být využita pro potřeby školy a nikoliv pro odměňování
manažerů projektu.
Již se k tomuto tématu nebudu písemně vyjadřovat
prostřednictvím Zpravodaje. Paní ředitelce jsem nabídl
možnost vysvětlit své odlišné názory zřizovatele i vedení
školy prostřednictvím veřejné diskuse za účasti občanů.
Doposud tato nabídka nebyla využita.
Jiří Pechar
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Jak si hrají naši nejmenší
Po Vánocích se děti vrátily do školky v radostné náladě
a plny dojmů. Vyprávěly si, jaké dárky našly doma pod
stromečkem a co zajímavého prožily. Mateřskou školku
také navštívili Tři králové a společně s dětmi si zazpívali
koledy. Vánoční zážitky ještě doznívaly a naši předškoláci se už těšili na návštěvu první třídy. Podívali se ke svým
kamarádům - jak to ve škole chodí, jak se školáci učí. Už
20. ledna je pak čekal zápis do první třídy.

Všem zúčastněným žákům blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.

15. února k nám přijelo Maňáskové divadlo Ivany Lhotákové s pohádkou „Jak se veverka připravovala na zimu“.
V pondělí 27. února šli předškoláci na návštěvu do
5. třídy ZŠ. Utvořily se pak dvojice (školák-předškolák).
Děti se navzájem představily a školáci pak četly svým malým kamarádům z jejich i ze své oblíbené knížky.
1. březen byl ve znamení karnevalu. Hned od rána do
školky přicházely naparáděné princezny, kovbojové, piráti… Děti tančily, soutěžily, předváděly své masky a dováděly ve všech třídách a nakonec i společně. Únava děti
zmohla tak, že ještě než paní učitelky dočetly pohádky,
většina dětí usnula a určitě se jim i ve snu zdálo o karnevalovém rejdění!
J. Barvířová

Recitační soutěž
v Libčanech
Dne 6. 2. 2012 se žáci, kteří uspěli v recitační soutěži
na 1. stupni naší školy, zúčastnili recitační soutěže v Libčanech, kam jsme byli pozváni místní školou. Soutěžilo
se ve třech kategoriích, v nichž jsme se nejen velmi dobře prezentovali, ale také umístili na stupních nejvyšších.

Kategorie 2. — 3. třídy
Šilingová Daniela
Korbel Jan
Mašatová Karolína

3.B
3.B
3.B

1. místo
3. místo
Čestné uznání

Kategorie 4. — 5. třídy
Pluhařová Růžena
Dunková Berta
Kalenská Radomíra

4.B
4.B
4.B

1. místo

Vlastní tvorba
Matoušková Sabina
Bednářová Kristýna

5.A
5.A

poezie
próza

3. místo
Čestné uznání
Jan Hutla

MAŠKARÁDA 2012
Letošní maškaráda byla opět veselá, plná originálních
masek, zábavy a soutěžení. Sice se nám ji letos nepodařilo zařadit do masopustního období, přesto měla velký
úspěch. Poděkování patří nejen žákům 5. A, kteří ji pro
mladší spolužáky připravili, ale také maminkám a babičkám čtvr]áků a pá]áků, které upekly dobroty na masopustní stůl.
Radek Martinec, tř. uč. 5. A
A jak ji hodnotí ti, kteří ji letos připravovali?
Ve středu 7. 3. proběhl karneval pořádaný 5. A pro
žáky 1. — 4. tříd. S pomocí pana učitele Martince proběhlo vše bez potíží. Po splnění všech patnácti úkolů se
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děti najedly dobrot, které upekli rodiče a prarodiče žáků čtvrtých a pátých tříd. V závěru karnevalu žáci 5. A
uklidili a umyli nádobí. Hned potom se unavení vydali
domů.
Kristýna Bednářová, 5. A
… Nejvíce oblíbenou soutěží byla „komora děsu“, u které byla pořád dlouhá řada.
Pokaždé, když přišla nějaká třída, pan učitel Radek
Martinec je nejdřív vyfotil, vysvětlil jim, co mají dělat a pak
mohli jít soutěžit. Po 45 minutách se šlo hodovat k rautovému stolu s dobrotami, které upekli rodiče čtvrXáků
a páXáků. Pátou hodinu, když všichni odešli, nastoupila
uklízecí četa — páXáci. Po uklízení se šlo domů.
Bylo to super!
Martin Diviš, 5. A
… Pořadatelé z 5. A přichystali pro mladší ročníky
15 soutěží, které si děti řádně užily a také se dosyta
najedly u rautového stolu. Celý den proběhl výborně
a nikomu se nic nestalo. Ale když se to tak vezme, tak
se stala jedna velká radost v dětských srdcích.
Jan Ragula, 5. A
… Masky? Ty byly super. Celá akce se povedla. Sice
jsme byli unaveni, ale zato se nám to líbilo.
Fanda Kocáb, 5. A
… Karneval se moc povedl. Ke stanovištím přišly moc
krásné masky. Celý karneval se zakončil rautovým stolem.
Sabina Matoušková, 5. A

Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Vážení čtenáři,
už to tak vypadá, že zima konečně předala vládu jaru. Možná, že k tomu přispěl i náš jarně zaměřený kurz aranžování. Naším tématem bylo totiž vytvoření okrasného plůtku
z větví břízy. Výsledný výrobek jsme dozdobili motýlky
z březové kůry, různými květinkami a barevnými peříčky.
Pak již nezbývalo nic jednoduššího, než se rozhodnout, jakou jarní květinu za plůtek umístíme. Tuto zajímavou dekoraci jsme vyráběli opět pod odborným vedením floristky
paní Kateřiny Novákové a již dnes se těšíme na další pondělní kurz, kdy budeme vyrábět manžetu na vázu či na květináč z peří. Pokud byste si chtěli manžetu také vyrobit,
přijbte mezi nás do herny MC 2. 4. v 19.00. Veškerý potřebný materiál si můžete zakoupit až na místě.
Pro děti maminky opět zahrály dvě pohádky. O pejskovi
a kočičce - Jak pekli dort a O Budulínkovi. Děti mají tyto pohádky ve velké
oblibě, protože vždy
následuje svačinka,
na kterou je pohádka naladí. Mnohé
maminky se divily,
jak dětem chutnal
konzervovaný hrášek. Na ovocném dortu si děti také velmi
pochutnaly.
Malí výletníci již
mají za sebou první
letošní výlet. Nejeli
jsme nikam daleko,
navštívili jsme nedáv-

no otevřenou hernu Tongo, kterou najdete v Hradci Králové. Pro rodiny z našeho mateřského centra jsme dokonce
vyjednali skupinovou slevu, a jak si to v herně děti užily,

si můžete prohlédnout na fotografii. Již dnes se těšíme na
další společné výlety.
V herně MC proběhl další z řady kurzů pro těhotné. Pokud máte o kurz zájem, můžete kontaktovat paní Petru Kratochvílovou, porodní asistentku se zkušenostmi s klasickým (lékařsky vedeným) i alternativním porodem. E-mail:
predporodni.kurz@seznam.cz, telefon: 774 691 333. Podrobné informace o obsahu jednotlivých kurzů, ohlasy
účastníků i praktické rady nastávajícím maminkám najdete na: http://www.predporodni-kurz.cz/.
Pro rodiče a jejich děti bude otevřena volná pondělní
herna až do konce měsíce května. Stále také probíhají
kroužky pro děti při MC.
Přejeme krásně prožité dny s vašimi dětmi.
Hana Jarošová
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Z NAŠÍ HISTORIE
Epilog
K životním peripetiím advokáta chudých Josefa Knaifla je třeba dodat, že
v zachráněných písemnostech v jeho
pozůstalosti a posléze předaných do
Státního okresního archivu v Hradci
Králové se mimo jiné nacházejí kopie
mnoha spisů se jmény a adresami
104 nechanických občanů, kterým pomáhal řešit jejich případy (žádosti, odvolání, stížnosti, prosby, žaloby, dokonce i závěti a nekrology) ve styku
s různými úřady a institucemi. Jsou
to v abecedním pořadí: Baudyš, Bednář, Berný, Berná, Bradnová, Čáslavská, Čáslavský, Čeliš, Černá, Čiháček,
Dänemark, Dänemarková, Drábek,
Drábková, Dubšek, Eliášová, Frýda,
Hanuš, Havlíčková, Hermannová, Hladík J., Hladík V., Hladíková, Hofman,
Holubičková, Honc, Horníková, Hubený, Jánský, Jarešová, Jeriová, Kašpar,

Kašparová, Kholová, Knaifl Jaroslav,
Kocourková, Kotrčová, Koutníková,
Kovanda, Kubík, Kubíková, Kudrnáč,
Kudrnovský, Kutík, Kutíková, Kühnová, Kvačková, Luštická, Malešák, Matuška, Matušková, Melešová, Míčová,
Najman, Návesník, Novák, Nováková,
Novopacká, Novotná, Novotný, Okrouhlický, Opřátko, Ornstová, Peterová,
Plodek, Podhajský, Pozlerová, Pultarová, Radoňová, Rajman, Rajmanová
Antonie, Rajmanová Alžběta, Rašín, Rašínová, Reinsteinová, Riegrová, Rob
(harfeník), Růžek, Rybová, Řezáč, Sedlák, Smotlacha, Smotlachová, Sopko,
Stěhůlková, Studený, Stuchlík, Šarounová, Šedivá, Šimlová, Šolcová, Štěpánek, Šulc, Tesař, Tomášek, Truksová,
Vaněček, Veis, Vozábová, Vrbatová,
Zámečník, Zemková, Žabka, Žabková.
Dalších 167 jmen osob, jichž se
týkaly obdobné problémy a zástoje, se
rekrutuje z okolních obcí, převážně

Nechanicka a Novobydžovska, méně
ze vzdálených míst (Hradec Králové,
Pardubice, Nová Paka). Jsou to: Staré
Nechanice, Lubno, Kunčice, Suchá, Boharyně, Zvíkov, Horní Přím, Probluz,
Stračov, Petrovice, Nerošov, Hrádek,
Radostov, Lodín, Libčany, Lhota pod
Libčany, Prasek, Janatov, Tůně, Hvozdnice, Zdechovice, Puchlovice, Jehlice,
Pšánky, Homyle, Podoliby, Barchov,
Popovice.
Řada dalších písemností je psána
jako koncepty rukou, bohužel řádně
neořezanou inkoustovou tužkou. Působením vlhka a nekvalitního papíru
jsou tyto archiválie, až na jednotlivá
slova, převážně nečitelná. Pokud by
se v budoucnu podařilo nějakou moderní metodou tyto koncepty rozluštit, tj. učinit čitelnými, není pochyb
o tom, že by se rozsah Knaiflových
podání rozrostl o další seznam.
Václav Pražák

STŘÍPKY Z NECHANIC
JUBILANT
— pan Václav Matějíček
Zahrádkář a aktivní ovocnář pan Václav Matějíček se
v březnu dožívá v plné svěžesti a při stále pevném zdraví
krásného věku 98 let.

Díky své pilnosti a touze poznávat i nové věci, zajímá
se o novinky v pomologii a tyto na své zahrádce uplatňuje.
Všichni z řad zahrádkářů mu přejeme dobrého zdraví a hodně radosti z výpěstků.
Josef Carda
S velkou gratulací se připojuje i redakční rada nechanického Zpravodaje.

Na svém sadu v Suché, kde žije, se stará o své jádroviny. Všechny celoživotní poznatky jako zasloužilý ovocnář vždy rád nám, mladším, předává na schůzích zahrádkářů nebo přímo na své zahrádce. Jeho tradiční zásady
jsou dobrý výběr odrůd s pěstováním v odpovídající nadmořské výšce a dobré půdě, vhodné přihnojování zakořeněné výsadby stromků, naplnění bórky na jaře a mulčování pro omezení odpařování vody z půdy. Dále prý
již stromečky rostou samy. Blízké mu byly různé odrůdy, jako např. Idaret, Rubín, Mio, Wealthy, Šampion, Topas a další. Jsou mu známé i praktiky roubování a štěpování.
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Pronajmu
nebo prodám
rodinný dùm
v Lubnì
o 2 bytových jednotkách nebo byt v pøízemí domu
formou ideální poloviny. Dùm se prodává.
Pronájem 4 000 Kè mìsíènì za byt.
Cena domu 1,8 mil. Kè,
cena bytu v pøízemí 800 000 Kè.

Tel.: 775 061 233

Co nového ve volejbale chlapců TJ SOKOL Nechanice
Jarní část volejbalové soutěže Královéhradeckého a Pardubického kraje
žáků 2010—11 byla jako na houpačce. Prohry, výhry a opět prohry. Takže se v konečném pořadí naši chlapci v kategorii mladších a kategorii
starších žáků umístili na pátém mís-

tě v tabulce. Přesto je musíme pochválit za bojovnost, snahu a poděkovat
jim za příkladnou reprezentaci našeho města. Za odměnu jsme jim koncem června zorganizovali dvoudenní
cyklistický výlet do nedalekých Milovic. Počasí nám přálo, a tak jsme sezónu zakončili koupáním, minigolfem,
volejbalem a nechybělo ani opékání
buřtů.
Prázdniny utekly jako mávnutím
proutku a už tu byl konec června a s ním
i volejbalové soustředění na Benecku.

Při počátečních organizačních i tréninkových potížích nám hodně pomohli
manželé Lukášovi a pan Václav Zámečník, za což jim patří velký dík. Chlapci trénovali 6 hodin denně. Při teplotách, které dosahovaly až 34 st. C, to
bylo opravdu hodně náročné. Ale jak
se říká — těžko na cvičišti, lehko na
bojišti.
A tak jsme do nové sezóny 2011—12
vstoupili sice bez dvou hráčů (rozloučil se s námi Míla Lukavec a Martin
Váňa), ale s nadějí na lepší umístění
v tabulkách v kategorii starších žáků
a v kategorii modrý minivolejbal. Musíme uznat, že nás chlapci nezklamali. Starší žáci v podzimní části Královéhradeckého kraje směle drželi krok
se stejně starými hráči z Hronova, Slávie a Plotiš], nyní v jarní části Pardubického kraje budou měřit síly s chlapci z České Třebové, Svitav, Lanškrouna,
Hronova a Slavie HK. Držíme pěsti.
Největší radost nám ale dělají hoši
z „modrého minivolejbalu“ ve složení
Kubík Marek, Lukáš Theodor, Růžička Pavel a Rybařík Matěj. Ti se probojovali mezi pětici postupujících týmů z Královéhradeckého kraje a do
celorepublikového semifinále, které se
uskuteční 2. — 3. 6. 12 v Brně, postupují dokonce z prvního místa! Nechali za sebou i takové týmy jako je Pecka, Kvasiny, Slavie HK nebo Plotiště.
A co říci na závěr? Chtěli bychom
chlapcům popřát spoustu radosti, kte-

rou sport, jako je volejbal, přináší a také trochu toho sportovního štěstíčka.
A naopak méně zklamání z proher
a hodně trpělivosti. Neustále se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků jak na materiální zabezpečení, na cesty — vždy] jen v loňském ro-

ce jsme urazili za soutěžemi více než
2000 km, a na spoustu dalších výdajů,
která jsou s našimi cíli spojená. A tak
chceme poděkovat i našim sponzorům,
jakými jsou pojiš]ovna UNIQA, zlatnictví Veronika Váňová, fy Novostav Nechanice či město Nechanice. Byli bychom vděčni za jakoukoliv případnou
finanční podporu k uskutečnění dětských snů a ke společné snaze dobře
reprezentovat naše městečko.
Za TJ SOKOL Nechanice
Marcela a Zdeněk Rollovi

XIV. ročník soutěže „O pohár Rady města Nechanice“
V sobotu 25. března 2012 se v Kulturním domě v Nechanicích sešly kolektivy Mladých hasičů z okresu Hradec
Králové na soutěžním klání XIV. ročníku zimní soutěže
„O pohár Rady města Nechanice“.
Porovnat své umění a znalosti přijela čtyři družstva
v kategorii mladších žáků z Osic, Chlumu, Sloupna a do-

mácích Nechanic. V kategorii starší žáci se dostavilo šest
družstev, a to ze Starých Nechanic, Osic, Lodína, Sloupna,
Lubna a Třebše. Celkem zde předvedlo své znalosti na
100 dětí z 8-mi SDH okresu Hradec Králové. Soutěžilo
se v pěti disciplínách, které převážně vycházejí z pravidel
celostátní soutěže Plamen.
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Všechny disciplíny — hadicové kolo, uzle, grafické značky technických prostředků a hasební prostředky, topografie a zdravověda, se prováděly formou štafety.
Soutěž měla dobrý spád a po dvou hodinách byly vyhlášeny výsledky.
V kategorii mladších se družstva umístila takto:
1. Sloupno
2. Nechanice
3. Chlum
4. Osice
Starší se umístili takto:
1. Sloupno
2. Osice
4. Staré Nechanice
5. Lubno

Cenu Fair play (za nejmenší nebo nulový počet trestných bodů) získalo družstvo starších z SDH Sloupno.
Podrobný popis soutěžních disciplín a kompletní výsledkovou listinu najdete na stránkách SDH Nechanice:
www.nechanice.cz/hasici na záložce „Aktuality“.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Radě města Nechanice za patronát, který již čtrnáct let drží nad touto
soutěží, a všem členům SDH Nechanice, kteří se podíleli
na přípravě a hladkém průběhu soutěže.
Galásek Jan
velitel SDH Nechanice

3. Třebeš
6. Lodín

PŘIJELI K NÁM
Holčenská
Dne 10. 3. 2012 proběhl v Nechanicích ples „Holčenská“. Kdyby snad někdo z Vás chtěl vyhledávat význam
„Holčenské“ na internetu před tímto datem, došlo by k překvapení. Ani ty největší vyhledávače význam tohoto výrazu neznaly. Vše se ale změnilo a nyní je tomu již jinak. Co
je to vlastně za akci? Kdo ji pořádal? A proč právě zde
v Nechanicích?
„Holčenská“ byla po dlouhá léta tradiční vesnickou zábavou v obci Malá Zubovščina na Ukrajině. Konala se vždy
kolem 8. 3., tzn. MDŽ. Byla zde řada zvyklostí spojených
s touto zábavou. Někteří z Vás již jistě znají název této vesnice. Ano, byla to česká vesnice, kterou založili rodáci z Nechanicka. Během více než 140 let od vzniku této vesnice se
zajisté změnila spousta věcí. Došlo hlavně k tomu, že zapomněli i poslední pamětníci. Neúprosný zub času se po-

depsal na dějinách rodáků, kteří odešli mezi lety 1870 až
1885. Bohužel svědectví o tomto stěhování nám dokáže poskytnout již pouze kronika obce Třesovice a několik málo rodin zde na Nechanicku. V Malé Zubovščině se ale informace předávaly ústní cestou a dokázaly odolat až do
dnešní doby. Z generace na generaci se po dlouhá léta předávaly informace o tom, kde byl skutečný domov našich
předků. Dokázali jsme zachovat naši rodnou řeč a zvyky
našich prapředků.
Ke zlomu došlo po Černobylské havárii. V roce 1991
jsme dostali příležitost vrátit se do rodné vlasti našich předků. Bohužel tentokrát nás životní osudy rozházely po celé
České republice. Jelikož jsme ale dokázali držet pohromadě v cizině, držíme pohromadě i zde. Proto vznikla i tradiční „Holčenská“ v Nechanicích.
Setkaly se zde na rodné půdě svých předků rodiny
potomků: Turkových, Pišlových, Černých, Erpsových, Ma-

cháčkových, Novotných, Ozumových, Vlačihových, Baškových, Perglerových, Volfových, Petráčkových, Javůrkových,
Gabrielových, Kuželových, Novákových, Vrabcových, Ornstových, Koníčkových, Karáskových, Homoláčových, Rybových, Vachatových, Pilařových, Pelcových, Kučerových
a dalších. Celkem dorazilo na tradiční „Holčenskou“ kolem 230 osob. Hrála zde kapela z Malé Zubovščiny pod
vedením Josefa Černého. Prodávaly se ručně vyrobené stuhové květiny, stoly byly plné českých koláčů. Byla to velice a neuvěřitelně silná atmosféra. Mnozí z účastníků setkání se setkali až po dlouhých 20 letech. Patřily k tomu
i slzy dojetí. Někteří z Vás měli tu čest si to zažít na vlastní
kůži. Zájem těchto rodin je jediný: dokázat i nadále udržet
a zachovat informace o tom, odkud pocházeli jejich předci.
Zároveň se konáním této akce snažíme o záchranu českého hřbitova v Malé Zubovščině, který má tak mnoho společného s obcemi na Nechanicku. I po 140 letech mají hřbitovy zde na Nechanicku s tím v Malé Zubovščině neuvěřitelně mnoho společného. Jsou to naše společné kořeny.
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V rámci plesu proběhla v Kulturním domě v Nechanicích
unikátní výstava dobových fotografií. Jednalo se vesměs
o fotografie ze života v Malé Zubovščině z let 1910-1945.
Byla zde k vidění kapela, škola, chmelnice, legionáři, hasiči, svatby a samozřejmě i fotografie jednotlivých rodin.
Chtěl bych poděkovat vedení města Nechanice, starostům Třesovic a Mokrovous, Odboru kultury MěÚ Nechanice za jejich trpělivost a snahu. Chtěl bych poděkovat za
opravdu vřelé přijetí a za pochopení. Píšeme nové dějiny.
Dějiny po návratu do rodných obcí. Píšeme dějiny znovuzrození zapomenutých dějin rodáků z Nechanicka. Píšeme
společné dějiny našich rodin, jelikož máme k sobě tak neuvěřitelně blízko. Doufám, že se zde v Nechanicích budou
konat i další tradiční akce rodáků a že dokážeme propojit
nekonečné pavučiny našich prastarých rodů.
S úctou a pozdravem
Vladimír Turek
předseda OS Antona Erpse na záchranu
hřbitova v obci Malá Zubovščina

Řez okrasných dřevin
a ovocných stromků
Kontakt – Pavel Tichý
telefon 728 665 671

KARLOVKA POŘÁDÁ
letní tábor

P L Á T Ì N K U,

kterou navštíví
PIRÁTI Z KARIBIKU !!!

Tábor je umístìn poblíž Malé Skály uprostøed malebných lesù
Èeského ráje u øeky Jizery. Ubytování je ve stanech s podsadou,
ve kterých jsou dìti ubytovány dle svého pøání se svými kamarády.
Èeká nás spousta her, koupání, táboráky a celotáborová hra
v pirátském duchu. Na závìr velký REJ!!!

KDY?

27. 7. 2012 – 11. 8. 2012
Cena: 3 500,- Kè

Pøipravte si pirátské šátky a pojeïte s námi!!!
Podrobnìjší informace u p. Lenky Drobné v DDM.
Telefon 495 493 707.

ZVEME VÁS K NÁM
Město Nechanice
a DS Symposion Třebechovice pod Orebem
Vás srdečně zvou do kulturního domu
v neděli 1. dubna 2012 od 17.00 hodin
na komedii

BROUK V HLAVĚ
Vstupné v předprodeji 80,- Kč, v KD
před představením 100,- Kč.

FILHARMONIE HK
Upozorňujeme přihlášené občany, že odjezd autobusu do Filharmonie Hradec Králové na muzikálovou komedii SUGAR!, kterou odehraje Městské divadlo Brno,
je ve čtvrtek, dne 12. dubna 2012 v 18.00 hodin
z Husova náměstí v Nechanicích.

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
2012
Do tanečního kurzu
pro začátečníky
přijímáme
již jen taneční páry
a chlapce.
Přihlásit se můžete
osobně v KD Nechanice,
na emailové adrese
kdnechanice@seznam.cz,
telefonicky na číslech
495 441 120
a 495 441 966.
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Uzávěrka č. 3/2012 do 13. 4. 2012. Příspěvky zasílejte na adresu Kulturního domu v Nechanicích pí Matouškové,
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